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Poemas de Castro Alves

O LIVRO E A AMÉRICA
(...)
Oh! Bendito o que semeia
Livros à mão cheia
E manda o povo pensar!
O livro, caindo n’alma
É germe – que faz a palma,
É chuva – que faz o mar!
(...)

4

A UM CORAÇÃO
“Coração de Filigrana de Oiro”
Ai! Pobre coração! Assim vazio
E frio
Sem guardar a lembrança de um amor!
Nada em teus seio os dias hão deixado!...
É fado?
Nem relíquias de um sonho encantador?
Não, frio coração! É que na terra
Ninguém te abriu... Nada teu seio encerra!
O vácuo apenas queres tu conter!
Não te faltam suspiros delirantes,
nem lágrimas de afeto verdadeiro...
É que nem mesmo - o oceano inteiro Poderia te encher!...
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AMAR E SER AMADO
Amar e ser amado! Com que anelo
Com quanto ardor este adorado sonho
Acalentei em meu delírio ardente
Por essas doces noites de desvelo!
Ser amado por ti, o teu alento
A bafejar-me a abrasadora frente!
Em teus olhos mirar meu pensamento,
Sentir em mim tu’alma, ter só vida
P’ra tão puro e celeste sentimento
Ver nossas vidas quais dois mansos rios,
Juntos, juntos perderem-se no oceano –,
Beijar teus lábios em delírio insano
Nossas almas unidas, nosso alento,
Confundido também, amante – amado –
Como um anjo feliz... que pensamento!?
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PERGUNTAS E RESPOSTAS
DONDE VENS? — Venho de um seio!
Onde vais? — A um coração!
Quem te inspira? — A voz de um anjo!
Qual é teu nome? — Afeição!...
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O CORAÇÃO
O coração é o colibri dourado
Das veigas puras do jardim do céu.
Um — tem o mel da granadilha agreste,
Bebe os perfumes, que a bonina deu.
O outro — voa em mais virentes balças,
Pousa de um riso na rubente flor.
Vive do mel — a que se chama — crenças —,
Vive do aroma — que se diz — amor. —
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FADOS CONTRÁRIOS
A José Jorge.
NUM ÁLBUM
DIZ À FLOR a borboleta:
“Vamos, irmã, tudo é luz!
Há muito prisma doirado
Que pelos ares transluz...
Tuas pétalas são asas...
Das nuvens nas tênues gazas,
D’aurora nos seios nus
Tens um ninho entre perfumes...
Vamos boiar, entre lumes
Desses páramos azuis”.
À linda filha dos ares,
Responde a silvestre flor:
“Eu amo o gemer das auras
E o beijo do beija-flor...
Se és do céu a violeta,
Sigo um destino menor.
Buscas o céu — eu a alfombra,
Queres a luz — quero a sombra,
Pedes glória — eu peço amor.
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SANGUE DE AFRICANO
Aqui sombrio, fero, delirante
Lucas ergueu-se como o tigre bravo...
Era a estátua terrível da vingança...
O selvagem surgiu... sumiu-se o escravo.
Crispado o braço, no punhal segura!
Do olhar sangrentos raios lhe ressaltam,
Qual das janelas de um palácio em chamas
As labaredas, irrompendo, saltam.
Com o gesto bravo, sacudido, fero,
A destra ameaçando a imensidade...
Era um bronze de Aquiles furioso
Concentrando no punho a tempestade!
No peito arcado o coração sacode
O sangue, que da raça não desmente,
Sangue queimado pelo sol da Líbia,
Que ora referve no Equador ardente.
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O NAVIO NEGREIRO
(TRAGÉDIA NO MAR)
VI
(...)
Auriverde pendão de minha terra,
Que a brisa do Brasil beija e balança,
Estandarte que a luz do sol encerra
E as promessas divinas da esperança...
Tu que, da liberdade após a guerra,
Foste hasteado dos heróis na lança
Antes te houvessem roto na batalha,
Que servires a um povo de mortalha!...
Fatalidade atroz que a mente esmaga!
Extingue nesta hora o brigue imundo
O trilho que Colombo abriu nas vagas,
Como um íris no pélago profundo!
Mas é infâmia demais! ... Da etérea plaga
Levantai-vos, heróis do Novo Mundo!
Andrada! arranca esse pendão dos ares!
Colombo! fecha a porta dos teus mares!
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A MÃE DO CATIVO
Ó mãe do cativo! que alegre balanças
A rede que ataste nos galhos da selva!
Melhor tu farias se à pobre criança
Cavasses a cova por baixo da relva.
Ó mãe do cativo! que fias à noite
As roupas do filho na choça da palha!
Melhor tu farias se ao pobre pequeno
Tecesses o pano da branca mortalha.
Misérrima! E ensinas ao triste menino
Que existem virtudes e crimes no mundo
E ensinas ao filho que seja brioso,
Que evite dos vícios o abismo profundo...
E louca, sacodes nesta alma, inda em trevas,
O raio da espr’ança... Cruel ironia!
E ao pássaro mandas voar no infinito,
Enquanto que o prende cadeia sombria!...
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AO DOIS DE JULHO
Índio gigante adormecera um dia:
Junto aos Andes por terra era prostrado;
Diríeis um colosso deslocado
De um pedestal de imensa serrania.
Dos ferros a tinir a voz sombria
Desperta-o... Ruge-lhe o trovão um brado.
Roçam-lhe a fronte as nuvens... sopesado
À destra o fulvo raio lhe alumia.
Foi luta de titães, luta tremenda!
Enfim aos pés do Atlante americano
S’estorce Portugal n’angústia horrenda.
E hoje o dedo de Deus escreve ufano:
Tremei, tiranos, desta triste lenda;
Livres, erguei o colo soberano!
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O POVO AO PODER
(...)
A praça! A praça é do povo
Como o céu é do condor
É o antro onde a liberdade
Cria águias em seu calor.
Senhor!... pois quereis a praça?
Desgraçada a populaça
Só tem a rua de seu...
Ninguém vos rouba os castelos
Tendes palácios tão belos...
Deixai a terra ao Anteu.
Na tortura, na fogueira...
Nas tocas da inquisição
Chiava o ferro na carne
Porém gritava a aflição.
Pois bem... nest’hora poluta
Nós bebemos a cicuta
Sufocados no estertor;
Deíxai-nos soltar um grito
Que topando no infinito
Talvez desperte o Senhor.
(...)
14

NUMA PÁGINA
(do álbum de desenho do autor)
Horas de tédio ou de amorosa espr’ança,
— Meteoros da vida!... errantes astros!...
Fugi!... porém que fique uma lembrança!
Passai!... deixando os perfumosos rastros!...
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Vencedores do concurso de poemas
categoria Geral
30 LUGAR

PRELÚDIO

Dynho Silva
Nascidos da mesma estrela,
Teus olhos brilham segredos e constelações.
Venha até mim,
Venha por mim!
Sons de flauta ecoam pela eternidade.
Me disseram que a vida é um rio,
Mas para onde vão os navios?
Existimos entre o fim e o começo.
No último som do ponteiro,
Abrem-se as janelas do peito!
Momento sublime em que te encontro
Dançando no céu de Van Gogh.
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20 LUGAR

TERRA MARIA

Fabiano Silva Joia
O agricultor a semeou por amor
Desceu à terra Maria
Germinou, brotou, cresceu
Tomou sol e se fez luz
Tomou chuva e se fez água viva
Veio o vento, envergou-a, mas não a quebrou
Tuas verdes folhas deram sombra aos cansados
Teus frutos saciaram os famintos
E do teu tronco saíram ramos que se multiplicaram
A semente outrora descida à terra Maria
Hoje é videira eterna de paz
É ressurreição para cada coração convertido
É brilho e calor em cada noite escura e fria
É pão sobre a mesa da justiça
É sublime motivo de alegria
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10 LUGAR

RENASCER

Silvia Coutinho
Ali, embaixo do arvoredo
Existe todo tipo de natureza
O medo do passado acompanha
O sobressalto do presente, esparrama-se!
O mundo sussurra, carente
Os fatos, de fato, assombram
Apavoram quem da esperança
Desprende-se. Noite escura
Ergue-se sobre os famintos
Falidos de fé, a alegria
Parece longínqua, o abandono
Virou regente de uma orquestra sem músicos
Fecha-se a cortina, silêncio...
A alma quer repousar, reaprender a sonhar
Sim! Pois a cada manhã o sol renasce
E o amor, como a semente do novo, faz a vida florescer!
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